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Proč kompozitní materiály?Proč kompozitní materiály?

n Pro mnoho aplikací je nemožné 
použit komoditní polymery, neboť 
jejich materiálové charakteristiky-
teplotní stabilita, bariérové 
vlastnosti, houževnatost nebo 
mechanická pevnost nemohou 
splnit vysoké požadavky trhu.splnit vysoké požadavky trhu.

n Modifikace základních plastů 
plnivy, výztužemi a to na makro, 
mikro a nanoskopické úrovni. 

Přejato z publikace J. Jančáře



Historický vývoj Historický vývoj 

1907 Patent na výrobu fenolických pryskyřic (L.H.Baekeland)
1935 Patent na výrobu melamin-formaldehydových pryskyřic (Ciba).
1938 Patent na výrobu epoxidových pryskyřic (P. Castan)
1942 První aplikace laminátů z nenasycené polyesterové pryskyřice vyztužené GF ve

stavbě lodí , letadel a automobilů
1943 První sendvičové konstrukce pro letadla, složené z polyesterového laminátu a jádro z

balzového dřeva 
1944 Vývoj a úspěšné letové  zkoušky  trupu se sendvičovou strukturou z vyztužených   plastů (Wright-Patteson)
1945 Zahájení materiálu s voštinovou strukturou (L.S. Meyer). První patent na pultruzní technologie (L.Meyer a A. 1945 Zahájení materiálu s voštinovou strukturou (L.S. Meyer). První patent na pultruzní technologie (L.Meyer a A. 

Howell). Patentování allylsilanové lubrikace skleněných vláken, předchůdce silanových aplikací (R. 
Steinmann)

1953 Zahájení výroby dílů automobilových karoserií (Corvette)
1954 Vývoj prvního laminátového větroně v SRN
1959 Zahájení výroby C vláken (Union Carbide)
1967 Letové zkoušky prvního letadla složeného téměř zcela ze sklolaminátu (Windecker Research Corporation)
1971 zahájení výroby aramidových vláken (Du Pont)
1972 Termoplasty vyztužené rohoží ze skleněných vláken – Azdel
1975 Sériová výroba přední části karoserie ze sklem vyztuženého termoplastu (Chevrolet Monza)
198 Kokpit z C vláken pro závodní vůz Formule 1
1985 Střední část skříně trupu a směrové řídící plochy airbus A310-300 z uhlíkových kompozitů
1991 Sanace mostovky přes řeku Ibach v Luzernu pomocí lamel z C kompozitů
2004 Soutěž Word-Wide-Failure-Exercise-Wettbewerb na osvojení a zpřesnění teorie porušení



Obecné charakteristikyObecné charakteristiky

nn Kompozitní materiály jsou složeny ze Kompozitní materiály jsou složeny ze dvou nebo více chemicky a fyzikálně dvou nebo více chemicky a fyzikálně 
odlišných složek (fází).odlišných složek (fází). Tvrdší a pevnějšíTvrdší a pevnější nespojitá složka se nazývá nespojitá složka se nazývá 
výztužvýztuž, spojitá a obvykle , spojitá a obvykle poddajnějšípoddajnější se nazývá se nazývá matricematrice..

nn Pojem kompozitPojem kompozit
nn podíl výztuže musí být větší než 5%podíl výztuže musí být větší než 5%

nn vlastnosti výztuže a matrice (mechanické, fyzikální a chemické) se liší, výztuž vlastnosti výztuže a matrice (mechanické, fyzikální a chemické) se liší, výztuž nn vlastnosti výztuže a matrice (mechanické, fyzikální a chemické) se liší, výztuž vlastnosti výztuže a matrice (mechanické, fyzikální a chemické) se liší, výztuž 
je významně pevnější v tahu a obvykle tužší než matriceje významně pevnější v tahu a obvykle tužší než matrice

nn Úloha matriceÚloha matrice
nn je vzájemně spojovat vyztužující fázi a přenášet do ní zatíženíje vzájemně spojovat vyztužující fázi a přenášet do ní zatížení

nn chránit výztuž před vlivem okolíchránit výztuž před vlivem okolí



Obecné charakteristiky Obecné charakteristiky --

pokračovánípokračování
nn Pevnost a tuhost kompozitního materiálu        závisí na pevnosti a tuhosti Pevnost a tuhost kompozitního materiálu        závisí na pevnosti a tuhosti 

vlákenvláken

nn Vlákna a jejich orientace ovlivňují i další mechanické vlastnosti kompozituVlákna a jejich orientace ovlivňují i další mechanické vlastnosti kompozitu

nn V důsledku velmi odlišných vlastností vlákna a matrice               složitý V důsledku velmi odlišných vlastností vlákna a matrice               složitý 
stav napjatosti stav napjatosti 

mikromechanikamikromechanikann mikromechanikamikromechanika
nn vazba mezi vláknem a matricívazba mezi vláknem a matricí

nn chování nejjednoduššího uspořádání vláken (jednosměrně vyztuženého prvku při chování nejjednoduššího uspořádání vláken (jednosměrně vyztuženého prvku při 
definovaném zatíženídefinovaném zatížení

nn Inženýrský přístup Inženýrský přístup –– souhrnné vlastnostisouhrnné vlastnosti

Převzato :G.W. Ehrenstein: Polymerní kompozitní materiály



Vláknové kompozityVláknové kompozity

nn Materiál vlákenMateriál vláken
nn skleněná, uhlíková, polymerní, keramická, kovováskleněná, uhlíková, polymerní, keramická, kovová

nn Materiál matriceMateriál matrice
nn polymerní, kovová, keramická, uhlíková, skleněná, sklokeramickápolymerní, kovová, keramická, uhlíková, skleněná, sklokeramická

nn U vyztužených plastů se požaduje cílené vyztužení ve směru U vyztužených plastů se požaduje cílené vyztužení ve směru nn U vyztužených plastů se požaduje cílené vyztužení ve směru U vyztužených plastů se požaduje cílené vyztužení ve směru 
namáhání (90% všech vyztužených plastů se skládá ze směsi namáhání (90% všech vyztužených plastů se skládá ze směsi 
dlouhých skleněných vláken a polyesterových nebo dlouhých skleněných vláken a polyesterových nebo 
vinylesterových pryskyřic. Jsou uspořádány vrstevnatě a jsou vinylesterových pryskyřic. Jsou uspořádány vrstevnatě a jsou 
nazývány lamináty.nazývány lamináty.

nn Vstřikované plasty s krátkými vláknyVstřikované plasty s krátkými vlákny

se řadí mezi vyztužené plastyse řadí mezi vyztužené plasty



Výhody laminátůVýhody laminátů

nn velká pevnost při deformaci,velká pevnost při deformaci,

nn vysoká pevnost a tuhost, kterou lze přizpůsobit směru a druhu zatížení, při vysoká pevnost a tuhost, kterou lze přizpůsobit směru a druhu zatížení, při 
nízké hmotnosti kompozitu,nízké hmotnosti kompozitu,

nn značná přizpůsobivost každému tvaru,značná přizpůsobivost každému tvaru,

nn značná odolnost vůči dynamickému namáhání při vysokém mechanickém značná odolnost vůči dynamickému namáhání při vysokém mechanickém 
tlumení,tlumení,tlumení,tlumení,

nn nízký součinitel teplotní délkové roztažnosti,nízký součinitel teplotní délkové roztažnosti,

nn vysoká odolnost proti stárnutí a korozi,vysoká odolnost proti stárnutí a korozi,

nn mnoho možností kombinace matrice  a vláken na míru,mnoho možností kombinace matrice  a vláken na míru,

nn dobrá surovinová základna,dobrá surovinová základna,

nn menší požadavek na investice při malém počtu výrobků ( i velkoplošných),menší požadavek na investice při malém počtu výrobků ( i velkoplošných),

nn možnost oprav při použití termosetické matrice.možnost oprav při použití termosetické matrice.



Nevýhody laminátůNevýhody laminátů

nn neexistuje standardní kompozit,neexistuje standardní kompozit,

nn neobvyklé chování (vlastnosti kompozitu nelze jednoduše odvodit součtem neobvyklé chování (vlastnosti kompozitu nelze jednoduše odvodit součtem 
vlastností jeho složek),vlastností jeho složek),

nn specifické vlastnosti materiálu a způsob zpracování, obtížné nedestruktivní specifické vlastnosti materiálu a způsob zpracování, obtížné nedestruktivní 
zkoušení materiálu,zkoušení materiálu,

nízká mez pevnosti v tahu ve směru kolmo ke směru uložení vláken (tvorba nízká mez pevnosti v tahu ve směru kolmo ke směru uložení vláken (tvorba nn nízká mez pevnosti v tahu ve směru kolmo ke směru uložení vláken (tvorba nízká mez pevnosti v tahu ve směru kolmo ke směru uložení vláken (tvorba 
trhlin, oslabení spojení vlákna a matrice),trhlin, oslabení spojení vlákna a matrice),

nn možné katastrofální následky při havárii,možné katastrofální následky při havárii,

nn vysoké náklady při dimenzování náročných konstrukcí,vysoké náklady při dimenzování náročných konstrukcí,

nn nízká odolnost proti působení vlhkosti za tepla,nízká odolnost proti působení vlhkosti za tepla,

nn místní poškození, náraz, se obtížně poznávají a hůře opravují než např. u Al místní poškození, náraz, se obtížně poznávají a hůře opravují než např. u Al 
konstrukcí.konstrukcí.



MatriceMatrice
nn Úkolem matrice jeÚkolem matrice je

nn přenos namáhání na vlákna,přenos namáhání na vlákna,

nn přenesení namáhání z vlákna na vlákno,přenesení namáhání z vlákna na vlákno,

nn zajištění geometrické polohy vláken a zajištění geometrické polohy vláken a 
tvarové stálosti výrobku,tvarové stálosti výrobku,

nn ochrana vláken před vlivem okolí.ochrana vláken před vlivem okolí.

nn Matrice: Matrice: 
TSTS (nenasycené polyesterové nebo (nenasycené polyesterové nebo nn TSTS (nenasycené polyesterové nebo (nenasycené polyesterové nebo 
epoxidové pryskyřice) tvoří většinu epoxidové pryskyřice) tvoří většinu 
aplikací, jsou nízkomolekulární, při aplikací, jsou nízkomolekulární, při 
normální teplotě v tekutém stavu, snadněji normální teplotě v tekutém stavu, snadněji 
zpracovávají, lepší prosycování vláken, zpracovávají, lepší prosycování vláken, 
zpracování probíhá při podstatně nižších zpracování probíhá při podstatně nižších 
teplotách ve srovnání s TP.teplotách ve srovnání s TP.

nn TPTP zpracovatelské teploty mnohem vyšší, zpracovatelské teploty mnohem vyšší, 
viskozita 100 až 1000x větší, vyšší viskozita 100 až 1000x větší, vyšší 
houževnatost, nižší E modul, nižší tepelná houževnatost, nižší E modul, nižší tepelná 
a chemická odolnost ve srovnání s TSa chemická odolnost ve srovnání s TS

Převzato :G.W. Ehrenstein: Polymerní kompozitní materiály



Termosetické matriceTermosetické matrice

nn Reaktivní pryskyřiceReaktivní pryskyřice tvoří skupinu TS nejčastěji používaných tvoří skupinu TS nejčastěji používaných 
při výrobě kompozitupři výrobě kompozitu--kapalné nebo tavitelné pryskyřice, které kapalné nebo tavitelné pryskyřice, které 
buď samostatně, nebo za pomoci jiných složekbuď samostatně, nebo za pomoci jiných složek-- tvrdidel tvrdidel 
(iniciátorů, katalyzátorů, urychlovačů, aldehydů...) vytvrzují (iniciátorů, katalyzátorů, urychlovačů, aldehydů...) vytvrzují 
polyadicí nebo polymerací bez odštěpení těkavých složek:polyadicí nebo polymerací bez odštěpení těkavých složek:polyadicí nebo polymerací bez odštěpení těkavých složek:polyadicí nebo polymerací bez odštěpení těkavých složek:
nn nenasycené polyesterové pryskyřice (UPnenasycené polyesterové pryskyřice (UP--R)R)

nn vinylesterové (VEvinylesterové (VE--R) nebo fenakrylátové (PFAR) nebo fenakrylátové (PFA--R) pryskyřiceR) pryskyřice

nn epoxidové pryskyřice (EPepoxidové pryskyřice (EP--R)R)

nn fenolické pryskyřicefenolické pryskyřice

nn metakrylátové pryskyřice (MAmetakrylátové pryskyřice (MA--R)R)

nn Izokyanátové pryskyřiceIzokyanátové pryskyřice



Reaktivní pryskyřice Reaktivní pryskyřice --shrnutíshrnutí

nn Vytvrzování pryskyřic je spojeno s exotermní reakcí, Vytvrzování pryskyřic je spojeno s exotermní reakcí, 
zvýšením viskosity a smrštěním,zvýšením viskosity a smrštěním,

nn čas a teplota jsou základními parametry pro vytvrzování,čas a teplota jsou základními parametry pro vytvrzování,

nn během vytvrzování prochází pryskyřice různými stavy,během vytvrzování prochází pryskyřice různými stavy,

úplné vytvrzení je nezbytné pro dosažení dobrých vlastností,úplné vytvrzení je nezbytné pro dosažení dobrých vlastností,nn úplné vytvrzení je nezbytné pro dosažení dobrých vlastností,úplné vytvrzení je nezbytné pro dosažení dobrých vlastností,

nn základní pravidlo:základní pravidlo:

Vytvrzovací teplotaVytvrzovací teplota (zejména u nenasycených PS(zejména u nenasycených PS--R pryskyřic R pryskyřic 
nesmí být nižší než 10 až 20nesmí být nižší než 10 až 20°°C pod max. teplotou skelného C pod max. teplotou skelného 
přechodu.přechodu.



Termoplastická matriceTermoplastická matrice

nn Krátká vláknaKrátká vlákna (cca 0.2 (cca 0.2 
mm)vyztužení matrice při mm)vyztužení matrice při 
vstřikovánívstřikování

nn Dlouhá vláknaDlouhá vlákna (až do 25 mm (až do 25 mm 
LFT) LFT) –– většinou se dávkují z většinou se dávkují z 
plastifikačního extruderu přímo plastifikačního extruderu přímo plastifikačního extruderu přímo plastifikačního extruderu přímo 
do lisovací formydo lisovací formy

nn Nekonečně dlouhá vláknaNekonečně dlouhá vlákna (TP (TP 
vyztužená skleněnou rohožívyztužená skleněnou rohoží--
GMT, tkaninou, nebo GMT, tkaninou, nebo 
jednosměrnými pásy se používají jednosměrnými pásy se používají 
na polotovary pro další na polotovary pro další 
zpracování.zpracování.

Převzato :G.W. Ehrenstein: Polymerní kompozitní materiály



VlastnostiVlastnosti

n Významným vnějším projevem struktury materiálu jsou jeho vlastnosti mechanické, 
fyzikální, chemické a technologické.

n Mezi základní mechanické vlastnosti patří pružnost, pevnost, plasticita a houževnatost. Další 
důležité mechanické vlastnosti jako tvrdost, odolnost proti únavě, rázovému zatížení a tečení 
jsou považovány za odvozené pro určité podmínky namáhání. 

n Z  fyzikálních vlastností polymerních kompozitu jsou pro aplikace nejdůležitější: odolnosti 
vlivům teploty, vlhkosti a světelného záření, jejich elektrická vodivost (konduktivita) a měrný vlivům teploty, vlhkosti a světelného záření, jejich elektrická vodivost (konduktivita) a měrný 
odpor (rezistivita).

n Chemické vlastnosti materiálů jsou určovány jejich schopností chemicky reagovat s okolním 
prostředím (kapalným, plynným). Chemické reakce vedou vždy ke změně chemického složení 
a téměř ve všech případech i k zhoršení užitných vlastností. Pro posuzování životnosti je 
důležitá rychlost chemických reakcí, neboli jejich reakční kinetika. 

n Technologické vlastnosti materiálu charakterizují jeho vhodnost k určitému 
zpracovatelskému procesu, který vede k produkci bezvadného výrobku. Technologické 
zkoušky napodobují proces výroby a určují podmínky pro použitelné technologie.



PorušováníPorušování

n Analýza je složitá tím, že rozvoj 
poškození postupuje řadou možných 
mechanizmů strukturních změn: 
n praskání a vznik trhlin v matrici
n ztráta soudržnosti mezi vláknem a matricí
n vznik rozvrstvení na fázovém rozhraní

n Klíčovými mechanizmy uplatňujícími se 
v průběhu lomu jsou:
n Vytahování vláken z matricen Vytahování vláken z matrice
n Delaminace -porušení soudržnosti mezi 

vrstvami a vznik rozvrstvení tvorbou volné 
plochy ve směru roviny plošné výztuže 
(delaminace), trhliny napříč vrstev 

n V laminátovém kompozitu s větším 
počtem vrstev, které se směrem 
působícího namáhání svírají úhel, 
počáteční praskání nastává praskáním 
matrice ve vrstvách zatížených tahovým 
napětím kolmým ke směru vláken. 
Porušení pokračuje delaminací, která 
zabírá většinu života dílce.



Delaminace a elastický kolapsDelaminace a elastický kolaps

n Častým jevem u vícevrstvých trubek 
např. PEX liner a GRP návin 
používaných pro rozvody plynu

n K tomuto jevu může dojít vytvoří-li 
se kapsa plynu na rozhraní resp. při 
rychlé dekompresi, kdy bubliny plynu 
se vytvoří v polymeru, protože se vytvoří v polymeru, protože 
rozpuštěné plyny obtížně difundují ze 
stěny trubky do okolí. Výsledkem je 
destrukce potrubí



PorušováníPorušování

n Dalším významným mechanizmem lomu je 
rozštípnutí struktury, děj s uplatněním trhliny 
šířící se rovnoběžně s vlákny.

n Pro určité intervaly úhlů mezi směrem výztuže a 
směrem zatížení dominují přesně určené typy 
lomu:
n Tahový 0°, přetržení vláken
n Interlaminární smyk (5, 20)°, smykový lom 

matrice
n Transverzální tahový (45, 90)°, tahový lom n Transverzální tahový (45, 90)°, tahový lom 

matrice
n Smíšený typ (20, 45)Ż, smyk + tahový lom 

matrice
n Iniciace trhliny a její šíření kompozitem závisí 

na: Počtu, pořadí a směru laminovaných vrstev 
výztuže. Z hlediska této závislosti je možné 
rozlišit různé druhy lomového děje:
n Štěpný lom: intralaminární

n interlaminární
n Rozvrstvení (delaminace): interlaminární
n Transversální: intralamelární


